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ெப மதிப்பிற்குாிய மாண் மிகு

க : வட
உலகத்

தல்வர்அவர்கேள,

ர் வள்ளலார் வாழ்ந்த
தமிழர்கள்

யாவ ம்

ட்ைட நாட் டைமயாக்குதல்

எதிர்ப்பார்த்த ேபால்

ஆட்சியில்

அமர்ந் ள்ள

அம்ைமயா க்கு மேலசிய வாழ் தமிழ் மக்கள் சார்பாக மனம் நிைறந்த வாழ்த் கள்.
“அ ள் நயந்த சன்மார்க்கர் ஆள்க” என்ற வள்ளலாாின் வாழ்த்
ெபா ந் வைத நிைனந்
இராம ங்க

ெப மகிழ்

ெப மானாாின்

பாத

வாிகள் தங்க

க்கு

அைடகிேறாம். மேலசியாவில் வா ம்

ேசவகர்கள்

சார்பாக

தங்கள்

ன்

ஒ

ேகாாிக்ைகைய ைவக்கின்ேறாம்:1.

தமிழ்நா

ெசய்த தவப்பயனால் க விேல தி

வள்ளலார், ெசன்ைன ஏ கிண
என்

ம்

என்ப
2.

கவாியில் 1826

ராசாமிப்பிள்ைளத் ெத , பைழய எண். 39

தல் 1858 வைர சுமார் 32 ஆண் கள் வாழ்ந்தார்

சாித்திர உண்ைமயாகும்.
மரணமிலாப் ெப வாழ்

எ

ெப மானார் வாழ்ந்த ெசன்ைன
பல ைற ெசன்
திண்ைணயி
ஒ

பார்த்
ந்

ம் சாகாக்கைலைய உலகிற்கு உணர்த்திய
ட்ைட மேலசிய வாழ் சன்மார்க்க அன்பர்கள்

வ கின்றனர். ஒ

கீேழ வி ந்த ேபா

நாள் திண்ைணயில் பட் னிேயா

வ வில் தி ெவாற்றி ர் வ
ெப ம் சிறப்

ைற ெப மானார் இந்த

இைறவன் வந்

ைடயம்மன் வந்

ட் ன்

காப்பாற்றினார். ேம

ப த்தி ந்தேபா

ம்,

அவர் அண்ணியார்

உணவளித் ள்ளார். இத்தைகய

வாய்ந்த இந்த இல்லம் இன்ன ம் தனியார் வசம் (அவல நிைலயில்)

உள்ள . இந்த இல்லத்ைதக் காப்பாற்றி எங்க
ேவண்

ைடயவராக ேதான்றிய

ைடய ெப ம் கவைலையத் தீர்க்க

உங்கைள இ கரம் கூப்பி மன்றா கிேறாம். க ைண காட் ங்கள்,

அம்ைமேய! அவர் வாழ்ந்த இல்லத்ைத நாட் ைடைம ஆக்குங்கள். உங்கள்

கழ்

வி இ க்கும் வைர நிைலக்கும் என்
நிைற

பிரார்த்தைன ெசய்

இந்தக் ேகாாிக்ைகைய

ெசய்கிேறாம்.

நன்றி, வணக்கம்.
இங்ஙனம்,

அ ட்ெப ஞ் ேஜாதி இல்லம்
(டாக்டர். ஆ

கம் ராமன்)

ைக ேபசி: +60164915014
E-mail: arumugam@uum.edu.my; drarumugamipsah@gmail.com

மேலசிய வாழ் சன்மார்க்க அன்பர்கள்,
1.

பாபா இந்

அ களார் அறவாாியம், மேலசியா. (ெதா.ேபசி: 06125654441)

2.

அ ட்ேஜாதி வள்ளலார் மன்றம், மேலசியா. (ெதா.ேபசி: 0194740959)

3.

தி . அ ட்பிரகாச வள்ளலார் மன்றம், மேலசியா. (ெதா.ேபசி: 60196509150)

4.

ெகமயான் வள்ளலார் ெதய்வ நிைலயம் (ெதா.ேபசி: 6019-9509860)

5.

தி க்கூட்ட மர பணிமன்றம் – (ெதா.ேபசி: 60125246471)

6.

அ ட்ெப ஞ் ேஜாதி சன்மார்க்க சங்கம் (ெதா.ேபசி: 60192484345)

7.

அ ட்ெப ஞ் ேஜாதி சன்மார்க்க சங்கம் சிங்கப் ர்
(ெதா.ேபசி:

60298440090)

8.

வள்ளல் ெப மான் ேஜாதி இல்லம் (ெதா.ேபசி: 60193451178)

9.

வள்ளலார் ஒளி ெபா ந்திய இல்லம் (ெதா.ேபசி: 6046265101)

10.

சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் ெகடா.(ெதா.ேபசி: 60134050607)

11.

அ ட்ெப ஞ் ேஜாதி சங்கம். (ெதா.ேபசி: 60127649720)

12.

வள்ளலார் சமரச சன்மார்க்க தி ச்சைப (ெதா.ேபசி: 60166696777)

13.

அ ட்ெப ஞ் ேஜாதி தய

14.

வள்ளலார் ெதாண்டர் சிறம்பான் (ெதா.ேபசி: 60136227958)

15.

வள்ளலார் ஆன்மேநய ஒ ைமபாட் ாிைம கழகம்
(ெதா.ேபசி:

இல்லம். (ெதா.ேபசி: 60164543810)

60166932469).

16.

தி . அ ட்பிரகாச வள்ளலார் ெதாண்டர். (ெதா.ேபசி: 60135027)

17.

சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞான ேகாட்டம், ேவம்பிராய்,

சாவக்கச்ேசாி,

இலங்ைக.
18.

வள்ளலார் சுகெவளி சன்மார்க்க ஆன்மீக நற்பணி

மன்றம்.(ெதா.ேபசி:

60164116565)
19.

அ ட்ெப ஞ் ேஜாதி சிவாலயம் (ெதா.ேபசி: 6012564441)

20.

அ ட்ெப ஞ் ேஜாதி இல்லம் (60164915014)

